E2 NEGÓCIOS

Diário do Pará

24h de notícias www.diarioonline.com.br

DOMINGO, Belém-PA, 05/02/2017

MB Group e Quadra Engenharia
inauguram loja-conceito
O espaço, elegantemente mobiliado, expõe os empreendimentos em maquetes 3D com
recursos interativos que permitem aos visitantes um tour completo pelos prédios

H

á 13 anos no
mercado, a empresa MB Capital Realty
Group deu mais um passo para levar seus produtos aos clientes com
maior comodidade e segurança. Na quinta-feira
(02), em parceria com a
empresa Quadra Engenharia, inaugurou loja-conceito, instalada no 4º
Piso do Shopping Boulevard, em plena Doca, onde clientes, investidores
e parceiros foram recebidos com um coquetel para brindar mais essa iniciativa de sucesso.
A nova loja-conceito é
planejada para que o visitante experimente a sensação de estar nos modernos ambientes e conviver
com as soluções inovadoras presentes nos empreendimentos oferecidos
aos clientes. O ambiente,
projetado com elegantes
artigos de decoração, reproduz conceitos da empresa, como “spa do casal” e “cozinha gourmet”
que pode contar com forno a lenha dependendo
do empreendimento, tudo intimamente integra-

Parceria: Leopoldo Couceiro, Emmanuel Athayde, Tony Couceiro e Tadeu Tremura

do, priorizando o conforto e a praticidade de seus
ambientes.
INTERATIVIDADE

Logo na entrada, o público se depara com belos
empreendimentos da
parceria MB Group/Quadra, demonstrados em
maquetes 3D e apresentações interativas que proporcionam muito mais
que um simples tour pelos prédios. Causam a impressão de real presença
nos ambientes, utilizando
recursos surpreendentes

Jefferson Jacob, Lia Bellesi, Diego Ismael e Emmanuel Athayde

Darlindo Veloso, Tony Couceiro, Willian Velasco e André Siniscalchi

como por exemplo, elevação remota de andares da
maquete, para que o interessado possa conhecer o
interior das unidades ou a
área de lazer dos condomínios com alto grau de
realismo.
Para o vice-presidente
executivo do MB Capital
Realty Group, Emmanuel
Athayde, a nova loja apresenta ao mercado o vanguardismo dos empreendimentos da empresa, reflexo do trabalho ininterrupto em busca de soluções inovadoras e surpreendentes: “Temos opções
para atender diversos nichos de mercado, de prédios comerciais a apartamentos residenciais que
vão desde 49 até 340 metros quadrados de área
privativa, todos marcados
pela exclusividade, pelo
permanente cuidado com
a qualidade e pela segurança que o sistema de
custo programado oferece aos clientes como forma de aquisição, neste
conturbado momento de
nossa economia”.
Já o diretor comercial,
Tadeu Tremura, salienta
as vantagens de se disponibilizar um espaço dentro de um excelente shopping center, que como os
empreendimentos oferecidos na loja, está muito
bem localizado em área
nobre da cidade. “Criamos um ambiente para
receber os clientes com
todo conforto, segurança
e a praticidade que um
shopping center oferece.
O espaço se compromete
a apresentar as tendências do mercado utilizan-

A nova loja-conceito traz modernidade, conforto e os melhores empreendimentos

do alta tecnologia e atendimento personalizado,
tudo para tornar a experiência de degustação do
próximo investimento ou
do novo lar de cada cliente, bastante agradável”.
PARCERIA

A parceria entre MB
Capital Realty Group e
Quadra Engenharia já
existe desde 2003. Há alguns anos, no entanto, a
relação se intensificou e
tornou-se contínua. Segundo o diretor da Quadra Engenharia, Leopoldo Couceiro, as empresas
se completam, se fortalecem e crescem significativamente quando estão
juntas. “São duas empresas que trabalham com a
mesma filosofia e se
completam com inovação, tecnologia, qualidade e credibilidade”, afirma. Ambas já possuem
respeitável histórico no
mercado e somam juntas
cerca de 3 milhões de
metros quadrados de
obras pelo Pará.
De acordo com o Secretário de Urbanismo de
Belém, Adinaldo Oliveira,
os empreendimentos desenvolvidos pelas empresas possuem alto nível,
são inspiradores e transformam positivamente a
paisagem onde se inserem, trazendo benefícios
à cidade. “É tudo muito
bem feito, de forma responsável e com atenção à
vizinhança. As obras provocam melhorias no redor, possuem conceito diferenciado e se destacam
em qualidade”, destacou
o Secretário.

Maquetes 3D interativas proporcionam um tour pelos empreendimentos resultantes da parceria MB Group e Quadra Engenharia
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Loja-conceito no Shopping Boulevard
reúne empreendimentos inovadores
D

esde de seu nascimento, o MB
Capital Realty
Group reúne os
melhores arquitetos e
engenheiros para inovar
e criar empreendimentos cada vez mais ousados. Em sua loja-conceito, inaugurada na última
quinta-feira (veja matéria completa na página
2), o cliente tem acesso a
e s s a va r i a d a g a m a d e
produtos. São empreendimentos imobiliários,
hoteleiros, complexos
multiuso, shoppings
centers, parque logístico, malls, estacionamentos e edificações built to
suit (construções para
locação sob encomenda). Somente em Belém,
são diversos os projetos
que merecem destaque,
como a obra de revitalização do Solar Malcher,
na Avenida Governador
José Malcher, que foi residência do governador
homônimo e hoje se tornou uma das agências
bancárias mais charmosas da cidade.
Em Benevides, o MB
Group opera o Alianza
Park, maior e mais moderno complexo logístico do Norte do Brasil. No
ramo de hotelaria, a empresa viabilizou hotéis
modernos e práticos para quem visita Belém para os mais variados fins.
No setor residencial, o
cliente tem o conforto,
luxo e praticidade em
empreendimentos exclusivos. Os profissio nais da empresa dão
atenção especial a cada
detalhe de cada ambiente. A prioridade é a alta
qualidade de vida. Sejam
apartamentos maiores
ou menores, há excelentes opções com lazer para toda a família, desde
academias profissionais,
espaços kids até piscinas
aquecidas e quadras de
esportes. O estilo é mar-

Clientes, investidores e parceiros foram recebidos com um coquetel na nova loja

Sala de negócios

Empreendimentos expostos são fruto da parceria MB Group e Quadra Engenharia

Maquetes dos empreendimentos contam com alto grau de realismo

cado pela beleza, tecnologia e elegância. “O fato
da empresa estar sempre
a frente do seu tempo,
resulta na valorização
histórica de seus empreendimentos acima da
média do mercado imobiliário”, ressalta Jefferson Jacob, vice-presidente comercial do MB.
Não a toa o advogado
Roberto Xerfan se aproximou do Grupo ao prestar serviços e acabou se
tornando um cliente assíduo. “Tem sido muito
gratificante. Inovação,
qualidade e minha satisfação como cliente são
nitidamente o tripé da
empresa”, declara entusiasmado.
Também cliente habitual da empresa, o advogado Márcio Brandão,
que está com o MB
Group há mais de 10

Rodrigo Nasser, Leandro Pissolati, Emmanuel Athayde, Marcelo
Nobre e João Carlos

Tadeu Tremura com Michel Viana e Isan Anijar
A loja-conceito está localizada no 4º piso do Boulevard Shopping

anos e fez questão de
prestigiar a noite de
inauguração da loja-conceito no Boulevard
Shopping. “Somos testemunhas da constante
evolução da empresa”,
declara. Desde que investiu no Connext, considera a experiência ext re m a m e n t e p o s i t i va .
“Não existe estrutura
melhor. O empreendimento se destaca pela
qualidade dos materiais
e dos serviços implementados. É o melhor
mix de serviços de Belém - a pessoa pode dispor de diversas atividades em um só espaço”,
avalia.
NOVIDADE
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Leopoldo Couceiro, Frederico Bitar e Tadeu Tremura

As grandes apostas da
parceria MB Group/
Quadra para este ano são
os empreendimentos
Dom, Life, Arya e Me-

m o r y, t o d o s e m á re a s
privilegiadas de Belém.
Segundo Tony Couceiro,
diretor da Quadra Engenharia, as empresas buscam trazer projetos diferenciados ao mercado,
primando pela elegância
e pela exclusividade, que
já é marca registrada dos
prédios assinados pelas
empresas. “Apesar de
ser um ano de crise,
acreditamos no mercado
pela qualidade dos nossos empreendimentos
que agradam todos os tipos de pessoas”, assegura. Os lançamentos possuem excelente localização para quem quer
aproveitar as atrações da
cidade sem grandes deslocamentos, e os residenciais, inúmeras opções de lazer para aqueles que preferem a intimidade e a segurança do
condomínio.
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Clientes se impressionam com a inovação dos empreendimentos

Roberto Xerfan e Emmanuel Athayde

Diretoria das empresas com parceiros e clientes

Loja-conceito
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